


WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU 

UKSW 



Wydział prowadzi studia na kierunkach: 
 

■ Biologia, w tym studia II stopnia 
 na specjalnościach: 
  Biologia człowieka; 
  Ekologia i mikrobiologia środowiskowa. 
oraz angielskojęzyczne: 
 Applied Ecology. 
 

 
■ Inżynieria środowiska, w tym studia praktyczne  
I stopnia na  specjalnościach (tytuł - inż.) : 
 Biotechnologia środowiska i Gospodarka Odpadami; 
 Technologie OZE. 
oraz studia praktyczne II stopnia na specjalności (tytuł - mgr inż.): 
 Technologie Inżynierii Środowiska. 





 

 

 

 

 

 

  

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku 

Katedra Inżynierii 
Środowiska 

Katedra Biologii 

Zakład Chemii Środowiska 

Zakład Technologii 
Energetycznych 

Zakład Monitoringu 
Środowiska 

Zakład Ekonomii i Zarządzania 
Środowiskiem 

Zakład Gospodarki  
Wodno-Ściekowej  

i Gospodarki Odpadami 

Zakład Biologii Ewolucyjnej 

Zakład Biologii Roślin 

Zakład Biologii Człowieka 

Zakład Biologii 
Molekularnej, Genetyki i 

Immunologii 

Zakład Fizjologii i Ekologii 
Zwierząt 

Zakład Biochemii i Biologii 
Komórki 



Studia podyplomowe: 

 

• Zarządzanie energią i inwestycje w technologie 
energetyki odnawialnej ; 

• Przemiany i modernizacje gospodarki odpadami  
w ujęciu technologiczno-ekonomicznym. 
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KOŁA NAUKOWE i KLUB ABSOLWENTA 
 

Koło Naukowe Zielone Wilki 

Koło naukowe Młode Kadry Inżynieryjne  

Koło Naukowe Biologii Człowieka 

Koło Naukowe Biologii Molekularnej 

Koło Naukowe Biologów Terenowych 

Studencki zespół ds. Promocji Nauki 

Chór Akademicki UKSW 

Teatr Akademicki UKSW 

Radio UKSW 



 

Organizacja  
Szkoleń i spotkań: 
EnviroMeeting 
BioMeeting 
Cyklicznej konferencji: 
 Biopotencjał (dla studentów i 

absolwentów) 

www.wbns.uksw.edu.pl www.facebook.com/wbns.uksw 



Możliwość uczestnictwa w wydarzeniach 
promujących naukę 





Kadra 
Zespół naukowo-dydaktyczny tworzą zarówno 
wybitni naukowcy,  jak i praktycy oraz eksperci 

m.in. Komisji Europejskiej w zakresie Badań 
  i Innowacji oraz Narodowego Centrum Badań 

 i Rozwoju. 



Interesariusze Zewnętrzni WBNS 
Opiniowanie: 

 programów studiów 
 efektów kształcenia 
 sylwetki absolwenta 

Współpraca z sektorem przedsiębiorstw 



RADA BIZNESU WBNS 
 

Tematyka spotkań: 
 praktyki studenckie 
 programy studiów 
 efekty kształcenia 
 strategia promocji  
 proces rekrutacyjny 
 oczekiwania rynku 

Współpraca z sektorem przedsiębiorstw 



Nie tylko nauką człowiek żyje... 

Wyjazdy integracyjne; 

Wymiana zagraniczna – Erasmus +; 

Imprezy studenckie; 

Wspólne sekcje i drużyny z AZS AWF Warszawa 



Kariera 

Jak wynika z Raportu Badań Karier Zawodowych 
Absolwentów WBNS (2015-2016) 77,8% 
absolwentów podejmuje pracę min 6 miesięcy 
od ukończenia studiów. 

 



Kończąc studia na kierunku Biologia zdobywasz 
kompetencje umożliwiające podjęcie pracy m.in. 
w: 

 specjalistycznych laboratoriach badawczych 
  i kontrolnych oraz w jednostkach naukowo-   
badawczych, 

przemyśle, 

muzeach archeologicznych oraz w jednostkach 
administracji państwowej i samorządowej, 

w szkołach i na uczelniach wyższych 
 oraz instytutach badawczych.  



Kończąc studia na kierunku Inżynieria Środowiska 
zdobywasz kompetencje umożliwiające podjęcie 
pracy m.in. w: 

specjalistycznych laboratoriach badawczych  
 i kontrolnych prowadzących badania w zakresie 
inżynierii środowiska oraz w jednostkach 
naukowo-badawczych,  

zakładach przemysłowych i firmach komunalnych,  

 jednostkach administracji państwowej 
 i samorządowej,  

 firmach konsultingowych, budowlanych, 
projektowych  i technologicznych.  



Studenci kończący studia na kierunku Inżynieria 
Środowiska mogą ubiegać się uprawnienia 
budowlane: 

SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, 
INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, 
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, 
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH 

 



Studia na WBNS przygotują Cię także do 
założenia  i zarządzania własną firmą wraz 
z możliwością pozyskiwania zewnętrznych 
środków finansowych na rozwój oraz 
umiejętnością przygotowywania zgłoszeń 
patentowych.  



Studia 
Możliwość realizacji indywidualnego toku 

studiów, 

Plan zajęć z uwzględnieniem wolnego dnia 
 w tygodniu, 

Mobilny dostęp do bazy USOS (np. rejestracja 
na zajęcia), 

Wsparcie dla studentów 
 z niepełnosprawnością, 

Wszystkie sale wykładowe wyposażone 
 w multimedia. 

 



Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji. 

Dla kierunku Biologia: język obcy nowożytny + 
przedmiot wskazany przez kandydata (biologia, 
chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka, 
geografia). 

Dla kierunku Inżynieria Środowiska: matematyka 
+ przedmiot wskazany przez kandydata (chemia, 
fizyka/fizyka i astronomia, biologia) 

 

 

 



Kasa, kasa, kasa.... 

Stypendia socjalne 

Stypendia naukowe 

Kredyty studenckie i doktoranckie 



Nie tylko zajęcia... 

Darmowe wi-fi na terenie Kampusu, 

Kąciki komupterowe, 

Playstation, 

Piłkarzyki, 

Stołówki studenckie. 



Zajęcia dydaktyczne odbywają się w 
nowoczesnym Kampusie UKSW mieszczącym się 
przy ul. Wóycickiego 1/3. Dojazd do Kampusu 
jest łatwy zarówno dla osób poruszających się 
własnymi środkami transportu, jak i dla osób 
korzystających z komunikacji miejskiej (dojazd 
do stacji metra „Młociny", skąd co 3-6 minut 
odjeżdżają autobusy linii 114 zatrzymujące się 
przy kampusie). 



WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU 

Serdecznie zapraszamy! 
 

www.wbns.uksw.edu.pl 
 

 


